
دور االرشاد الطالبي يف رفع مستوى التحصيل الدراسي

وزارة التعليم

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الباحة

الشؤون التعليمية
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. متابعة مستويات الطلبة

د  لتوجيه واإلرشا ا دور 

التحصيلي املستوى  يف رفع 

ات/رعاية الطلبة املتفوقني

ات دراسًيا/رعاية الطلبة املتأخرين

ات/رعاية الطلبة املعيدين

مستويات اخلدمات االرشادية لرفع مستوى التحصيل الدراسي

إجراءات لرفع املستوى التحصيلي حسب الفئة املستهدفة



ةالطلبمستوياتمتابعة1

.حتليل نتائج التحصيل الدراسي❖

.مستوياتهمحسبالطالبتصنيف❖

تصنيف اخلطط العالجية واإلثرائية❖

.ومتابعة تنفيذها

.األمورأولياءمعالتواصل❖

ة  دراسة أثر الربنامج العالجي أو اإلثرائي❖

.على وضع الطالب



حتليل نتائج التحصيل الدراسي

يتم استخراج نتائج نهاية الفصل الدراسي -1

من نظام نور، وتصديره لربنامج اكسل، ثم  

.  ادراج الرسوم البيانية لكل صف

يتم تصنيف الطلبة حسب مستوياتهم، -2

.  وحصر الطلبة املتفوقني واملتأخرين دراسيًا

والتواصل . لوضع اخلطط االثرائية والعالجية

مع أولياء األمور 

يف حال وجود منحنيات شاذة تدرس نتائج-3

الصفوفوحتددحدةعلىكالاملادة

طبيعية الغريالنتائجة املسؤول عن/واملعلم

. ويتم عرضها على جلنة التوجيه واإلرشاد

حيرر تقرير شامل جلميع النتائج -4

ويوضح فيه أبرز نقاط القوة والضعف 

.  واألساليب املقرتحة للمعاجلة والتطوير

.ة املدرسة/ويتم اعتماده من قائد



رعاية الطلبة المتفوقين2
ي من حصر الطلبة املتفوقني يف بداية كل فصل دراس❖

.واقع برنامج نور

.الشرفلوحةيفاملتفوقنيأمساء الطلبةتدوين❖

معنسيقبالتاملتفوقنيالطلبةلتكريموالتنظيماإلعداد❖

.النشاطة/رائد

.تكريم الطلبة املتفوقني من إدارة املدرسة❖

.املتفوقة/الطالبأمرلوليشكرخطابإعداد❖

اإلشادة بهم يف اإلذاعة املدرسية وتقديم اخلدمات ❖

.املساندة والداعمة الستمرار تفوقهم

.التوجيه واإلرشاد لتكرميهمإلدارةبأمسائهمالرفع❖



رعاية الطلبة المعيدين3
م املاضي  حصر الطلبة املعيدين يف بداية العام الدراسي من واقع نتائج التقويم يف العا❖

.والتعرف أيضا على متكرري الرسوب وكذلك املواد اليت يتكرر الرسوب فيها

.حالتهومتابعةة/معيدة/طالبلكلنورنظاميفمستقلةصفحةفتح❖

ة املعيد لالطالع على ظروفه االجتماعية والصحية  /مجع معلومات عن الطالب❖

ة يف العام املاضي مع  /والنفسية من خالل مقابلته وولي أمره ومعلمي الطالب

.احملافظة على سرية املعلومات

.الدراسيالعامبدايةيفاملعيدينللطلبةإرشاديةجلساتعقد❖

ى االجتماع بأولياء أمور الطلبة املعيدين وتذكريهم بأهمية رعاية أبنائهم وحثهم عل❖

.متابعتهم من بداية العام

.حث املعلمني على متابعة الطلبة املعيدين من خالل االجتماع معهم والرتكيز عليهم يف الفصل❖

.وعلى املعلمني تزويد املرشد مبا يطرأ ويستجد على الطلبة املعيدين داخل الفصل❖

.التعليميةاهليئةمعبالتعاونة/املعيدمستوىمعتتناسباليتالعالجيةاخلطةإعداد❖

.متابعة أداء الطلبة املعيدين من خالل سجل الواجبات والرجوع إىل املعلمني❖

.املعلمنيمناملقدمةوالتقاريروالدفاترالواجباتسجالتواقعمنمستواهمحتسنالذينالطلبةحصر❖

.درسةاملإدارةقبلمنواالحتفاالتاملدرسيةاإلذاعةيفبهمواإلشادةمستواهمحتسنالذينالطلبةتكريم❖

.دراسة حالة كل طالب مل يتحسن مستواه الدراسي، وتنفيذ األساليب االرشادية له❖

.أمرهوليموافقةبعداإلرشاديةاخلدماتلوحدةمستواهيتحسنملمنحتويل❖



رعاية المتأخرين دراسيا  4
.حصر الطلبة املتأخرين دراسيا من واقع نتائج االختبارات يف العام السابق❖

.دراسيًااملتأخرينالطلبةسجليفأمساء الطلبةتدوين❖

(عال–متوسط –منخفض )تصنيف الطلبة حسب مستوى التأخر ❖

.ينهاالدراسي وتدوالتأخرأسبابعلىللتعرفالطلبةمعمكثفةإرشاديةجلساتعقد❖

لول  االجتماع مع معلمي املواد اليت يكثر فيها التأخر للتعرف على أسباب التأخر واحل❖

.املقرتحة من وجهة نظرهم

ئة مع اهليبالتعاوندراسيااملتأخرينالطلبةأوضاعملعاجلةمناسبةعالجخطةإعداد❖

.التعليمية يف املدرسة وأولياء أمورهم

لزيادةالرتبويةالطرقوتوضيحمنهملالستفادةأمورهمأولياءمعاللقاءاتعقد❖

.أبنائهملدىالدراسيالتحصيل

مواقع –مذكرة الواجبات –أعماهلم الكتابية )متابعة أداء الطالب من خالل ❖

.بالتنسيق مع املعلمني( اخل... جلوسهم

.مستواهمحتسنالذينالطلبةحصر❖

.تكريم الطلبة الذين حتسن مستواهم من قبل اإلدارة❖

.ليهاإالتوصلمتاليتالتوصياتوتنفيذمستواهيتحسنملطالبكلحالةدراسة❖

.استمرار متابعة مجيع الطلبة خالل العام الدراسي بشكل عام❖

.إىل وحدة اخلدمات االرشادية بعد موافقة ولي أمرهحالتهتتحسنملمنحتويل❖



مستويات اخلدمات االرشادية لرفع مستوى التحصيل الدراسي

عالجيوقائيإمنائي

يتضمن مجيع اإلجراءات اليت تؤدي 

:  لالرتقاء مبستوى الطالب  الدراسي

زيادة كفاءة الفرد إىل أقصى )أي 

بدأ من حتليل النتائج (حد ممكن

تقدماليتالربامج التدريبيةو

:عنالطلبةجلميع

املذاكرةاسرتاتيجيات

والتخطيط وتنظيم الوقت 

املتعددة والذكاءات

اخل.....وأمناط التعلم 

الوقوع يف مشكلة التأخر  / ويطلق عليه التحصني ضد املشكالت كي جننب الطالب

:الدراسي، وينقسم إىل ثالث درجات هي

لتهيئة  تتضمن منع حدوث املشكلة بإزالة األسباب املؤدية هلا، مثل برامج ا: الوقاية األولية

.لالختبارات قبل االختباراتواالستعداداالرشادية بداية العام وبرامج التهيئة

ها للسيطرة  وتتضمن حماولة الكشف املبكر، وتشخيص املشكلة يف بدايت: الوقاية الثانوية

عليها ومنع تطورها، مثل االكتشاف املبكر حلاالت التأخر الدراسي من خالل املشاركة

ة  الطلبة شؤون/وكيلة من/الطالبحتويلعند، وذلكالفرتيةالصفية واالختبارات 

ة/للمرشد

وتقدم بعد الربنامج العالجي وتتضمن حماولة تقليل أثر : الوقاية من الدرجة الثالثة

ات درج)املشكلة ومنع استمرارها، مثل مساعدة الطلبة الذين أخفقوا يف نتيجة الفرتة 

. بعد جتاوزهم املشكلة وذلك ملنع االنتكاسة( منخفضة أو غري جمتاز

ويتضمن اخلدمات اليت تهدف إىل 

ة لعالج مشكلة /مساعدة املتعلم

التأخر الدراسي وفق أساليب وطرق 

ونظريات علمية من حيث تشخيص 

املشكلة ودراسة أسبابها وطرق 

:عالجها وتشمل

الطلبة املعيدين ورعاية رعاية

دراسيا سواء يف مادة أو املتأخرين

وعند عدم حتسن احلالة يتم . أكثر

حتويلها لوحدة اخلدمات اإلرشادية  

.الستكمال االجراءات



إجراءات لرفع املستوى التحصيلي حسب الفئة املستهدفة

مجيع الطلبة-

لنيالطلبة املنتق-

ةملرحلة جديد

احملالنيللطلبة

ة شؤون /من وكيل

الطالب وفق النموذج

(03-04-.ن.ع.ط.و)

من أبدوا ضعفًا 

.دراسًيا غري عادي

ات  /للمتأخرين

دراسيا يف مادة 

أكثر أو 

تا/واملعيدين

متابعة مذكرة الواجبات  

وُتقدم هلم الربامج  

التدريبية يف مهارات 

االستذكار والتخطيط 

وتنظيم الوقت والتعلم  

الذاتي، وبرامج التهيئة  

اخل  ...لالختبارات 

ُتقدم هلم برامج التهيئة  

.يلتحقيق التوافق النفس

مجيع ما سبق 

جلساتلعقدباإلضافة

االرشاد الفردي واجلمعي 

حسب احلاجة والتواصل  

ات  /مع األسرة واملعلمني

ومجع معلومات عن  

ة ملعرفة أسباب/الطالب

التأخر والتعرف على 

ة حلل /ظروف الطالب

.مشكلة التأخر

مجيع ما سبق 

ع باإلضافة  لتنفيذ مجي

اإلجراءات الواردة يف 

م الدليل االجرائي للتعلي

العام لعملية االرشاد  

الطالبي 

(04-. ع.ط.و: )الرمز

(43–39)صفحة

.وقد مت ذكرها سابقًا

جتميع ما سبق

أية/الطالبُيبِدملإذا

حتسن، يتم حتويله 

لوحدة اخلدمات 

ية  اإلرشادية ، ثم إىل الرتب

اخلاصة إلجراء  

االختبارات واملقاييس  

وتشخيص حالة 

ثم تقديم . ة /الطالب

.اخلدمات املناسبة له

1234



أمناط الطالب يف التعلم وفق معيارين 

"(الكفاءة"الذكاء والقدرات الذاتية "(   )احلماس"الدافعية حنو التعلم )

يذك

ضعيف

ليس لديه دافعيةلديه دافعية

ُكفء دراسيا  

ومتحمس للتعلم

دعافتح له آفاق التعلم ليب

غري ُكفء

مولكنه متحمس للتعل

ركز على حتسني قدراته

ُكفء دراسيا  

ولكنه غري متحمس للتعلم

ركز على حتفيزه 

وتشجيعه

غري ُكفء  

وغري متحمس للتعلم

أوجد الرغبة للتعلم ثم

طور قدراته                 



التأخر الدراسي

2

1

4

تصنيف أشكال التأخر الدراسي3

(انواعهم وخصائصهم)فئات املتأخرين دراسيًا 

تعريف املتأخر دراسًيا 

أسباب التأخر الدراسي

6

5

اخلدمات االرشادية اليت ُتقدم للمتأخرين دراسًيا

مصادر مجع املعلومات ملعرفة اسباب التأخر الدراسي



تعريف املتأخر دراسيا

ة الذي /ذلك الطالب: املتأخر دراسيا

يتمتع مبستوى ذكاء عادي على األقل، 

اليتواملواهبالقدراتبعضتكون لديهوقد

جماالتمنمعنيجمالللتميز يفتؤهله

ورغم ذلك خيفق يف الوصول إىل مستوىاحلياة،

حتصيل دراسي يتناسب مع قدراته أو قدرات 

أقرانه، وقد يرسب عاما أو أكثر يف مادة دراسية 

أو أكثر، ومن ثم حيتاج إىل مساعدات 

.أو برامج تربوية عالجية خاصة



املتأخرين دراسيا انواع

.مجيع املواد بشكل عام ويعانون من ذكاء أقل، تأخر يف النمو اللغوييف اخنفاض 

اإلعاقة العقلية

التعلم بطء 

التأخر الدراسي العام

.بشكل عام مع ضعف القدرة على االستيعاب والرتكيز واحلفظاخنفاض يف مجيع املواد 

الدافعية اخنفاض مع ةطارئإهمال واضح أو مشكلة أو جزء منها مع اخنفاض يف مجيع املواد 

أو ضعف يف األساس الرتاكمي العلمي تشكل عرب سنوات الدراسة، للتعلم 

(احلساب ، الكتابة ، القراءة ) األساسيةيف املواد اليت حتتوي على مهارات التعلم اخنفاض 

صعوبات التعلم 

فرط احلركة وتشتت االنتباه

.جل املواد أو بعضها اليت حباجة لرتكيز وانتباه وتذكر وختتلف حسب درجة التشتتاخنفاض يف 



أنواعهم وخصائصهم ومساتهم : املتأخرون دراسيا

فئة التأخر الدراسي العاماهفرط الحركة وتشتت االنتبصعوبات التعلم بطء التعلم اإلعاقة العقليةالمجال

التحصيل

الدراسي

منخفضون يف مجيع املواد بشكل عام يعانون من ذكاء أقل، تأخر يف

ز، النمو اللغوي، الضعف يف الذاكرة، التفكري، االنتباه، الرتكي

(فئات التوحد/منهم فئة متالزمة داون )اإلدراك، التخيل، الفهم، 

منخفضون يف مجيع املواد بشكل عام مع ضعف القدرة

على االستيعاب والرتكيز واحلفظ

علم منخفضون يف املواد اليت حتتوي على مهارات الت

ة، الرياضيات البسيطة، األمالء، القراء)األساسية 

(التعبري الكتابي، التهجئة

منخفضون يف جل املواد أو بعضها خاصة اليت حباجة 

لرتكيز وانتباه وتذكر ختتلف حسب ضعف أو قوة 

درجة تشتت االنتباه وفرط احلركة فهم يعانون من 

ف ، الكالم، االندفاع، ضعالتمللالنسيان، احلركة، )كثر 

(الرتكيز

منخفض يف مجيع املواد الدراسية أو جزء منها مع إهمال 

و واضح أو لوجود مشكلة طارئة أو موقف نفسي سليب أ

حالة مرضية أو ضعف يف األساس الرتاكمي العلمي 

.تشكلت عرب سنوات الدراسة

سبب  

األخر  

الدراسي

د عدم اكتمال عمر الدماغ نتيجة إلصابة املراكز العصبية واليت ق

عامًا مما قد يؤدي إىل قصور 18حتدث قبل أو بعد الوالدة ما دون سن 

يف أداء الفرد بشكل كامل وشامل غالباً من العاديني

اخنفاض معامل الذكاء وراثيًا-1

احتمالية وجود تلف دماغي-2

رة، الذاك: )اضطراب يف العمليات الذهنية األساسية

(الرتكيز، االنتباه، اإلدراك

تأخر أو نقص أو ضمور يف منو املخ خالل مرحلة احلمل 

ة ومراحل منوه التالية، نتج عن ضعف املصالت العصبي

، وراثية، نفسية)خصوصا يف الفص األمامي ألسباب 

(بيئية، عضوية مثل التهابات دماغية، مشاكل والدة

واحد أو ضعف يف دافعية التعلم واملثابرة اليت قد تنشأ عن

أسرية،  اجتماعية، بيئية،)أكثر من املشاكل التالية 

(  نفسية، تربوية، صحية

املشاكل  

النمائية

يوجد لديه مشاكل منائية حمدودة جدًايوجد مشاكل منائية تطوريةيوجد لديه مشاكل منائية حمدودةيوجد مشاكل منائيةيوجد مشاكل منائية شاملة

مستوى 

الذكاء

قابلون للتعلم70–55

قابلون للتدريب40–55

فاقل اعتماديون على غريهم بالكلية40

بطيء التعلم( الفئة احلدية)تدني واضح يف القدرات 

(البينية)أقل من املتوسط ضمن الفئة احلدية 

درجة71–90نسبة الذكاء 

يف املستوى العادي أو مرتفع 

درجة فما فوق90معامل الذكاء من 

درجة فما فوق90يف املستوى العادي من 

نسبة الذكاء يف املستوى العادي 

درجة فما فوق90من 

املظاهر  

ة  السلوكي

:  لقصور واضح يف اثنني أو اكثر من مظاهر السلوك التكيفي مث

–املهارات اللغوية –املهارات االجتماعية –مهارات احلياة اليومية 
.مهارات السالمة–املهارات األكادميية األساسية 

كيفي يصاحبهم يف الغالب مشاكل وضعف يف السلوك الت

ضعف يف مهارات احلياة اليومية، املواقف اليومية، )

ال يصل لدرجة اإلعاقة العقلية( املهارات االجتماعية

ت أو طبيعية قد يصاحبهم أحيانا نشاط زائد أو تشت

مخول أو عدوانية 

كيفي يصاحبهم يف الغالب مشاكل وضعف يف السلوك الت

قد ( )املهارات االجتماعية–مهارات احلياة اليومية )

تصاحب هذه األعراض أيضا فئات التوحد، صعوبات 

التعلم، الصمت االختياري، اضطراب املزاج، متالزمة 

....(،نوربت

مرتبطة غالباً بأمناط سلوكيات غري مرغوبة أو احباط 

وتكرار جتارب فاشلة مثل العزوف عن املشاركة يف 

الصف، إهدار للوقت فيما ال يفيد، غياب وتأخر متكرر

اخل....بدون عذر، ضعف تقدير الذات والقدرات

املكان  

التعليمي

املناسب

العام ختصص هلم فصول خاصة ملحقة بالتعليم: قابلون للتعلم-1

هلم مراكز تأهيل شاملة تدربهم على مهن : قابلون للتدريب-2

.معينة تعينهم على كسب الرزق

دور رعاية خاصة للتدريب على مهارات احلياة : اعتماديون-3

.اليومية البسيطة

فصول التعليم العام 

فصول التعليم العام

مع جرعات تعليمية من قبل معلم صعوبات التعلم

باملدرسة

فصول التعليم العامفصول التعليم العام

اخلدمة  

اإلضافية

اليت تقدم

له

: ا يليباإلضافة إىل الربنامج التعليمي ينبغي تدريبهم واكسابهم م

مهارات التعبري عن –املهارات االجتماعية –فنون مهارات احلياة 

برامج السلوك التوكيدي وتقدير الذات –االنفعاالت 

وضع خطة فردية من قبل معلمي املواد مع استخدام -1

.أساليب تدريس مناسبة

.اشراكهم يف فصول عالجية خاصة فردية ومجعية-2

اشراكهم يف دروس تقوية خاصة باملنزل مع معلمني-3

كتابة ، القراءة ، ال)متمكنني لتقوية األسس العلمية للمواد 

ة يفضل أن يتوىل ذلك معلم تربية خاص( الرياضيات

.مسار عقلي أو معلم عربي أو رياضيات

واه ة فرديًا للرفع من مست/يتابعون من قبل املرشد

.الدراسي نفسيًا وتربوياً ورعاية عامة

وضع خطة فردية من قبل معلمي املواد مع استخدام -1

أساليب تدريس مناسبة

ميكن احلد من االعراض عن طريق العالج الطيب من -2

قبل طبيب نفسي خمتص

عالج غذائي-3

برنامج تعديل سلوك-4

ارشاد اسري مدرسي لكيفية التعامل معهم-5

استثمار وسائل التقنية احلديثة وإبعاد املشتتات-6

املكانية

ف ة باملدرسة للوقو/يتم دراسة حالتهم من قبل املرشد

ة على األسباب الذاتية والبيئية مع تقديم رعاية فردي

نفسي لرفع تقدير )ومجعية بعد وضع برامج عالجية 

الذات، واجتماعي لتنظيم العالقات األسرية 

واالجتماعية، وصحي، وتربوي مثل التقوية والفصول

(ة/العالجية، أسلوب رعاية خاص من املعلم

.ة بفتح دراسة حالة لكل فئة مما سبق/يقوم المرشد-1: مالحظة

وتحال لوحدة الخدمات االرشادية للمتابعة ( يتم تصنيفها من قبل التربية الخاصة وفق المقاييس النفسية)للتأكد من تصنيف الحاالت -2

الجدول من اعداد 

مساعد بن عبدهللا الخلف. عبدهللا إبراهيم الحميدة            أ. أ



تصنيف أشكال التأخر الدراسي

بسبب عامتأخر 

نقص يف 

الذكاء
خاصتأخر 

لنقص يف إحدى

ةاخلاصالقدرات

تراكميتأخر 

عربتشكل

الدراسيةالسنوات

طارئتأخر 

بزواليزول

سببه الطارئ 

(قد يكون نتيجة أزمة)

ناتج عنوظيفيتأخر 

اضطراب العوامل  

النفسية يف

اوظائفهأداء



ضعف الثقة بالنفس

االنفعالياالضطراب

ضعف الدافعية للتعلم

علىالشديدالقلق

الدراسيالتحصيل

اإلحباط

االتزان االنفعاليعدم

حمدودية الطموح

الشديداخلجل

صعوبة التكيف يف 

املدرسة

داخلباألمانالشعورعدم

ةاملدرس

فقر الدم

للعقاقرياألماستخدام

احلملأثناء

عيوب خلقية يف املخ

الغدةإفرازقصور

الدرقية

ضعف حاسة أو أكثر 

النطقعيوب

الضعف الصحي العام

ملرحلةالطالبانتقال

املراهقة

التعرض ألمراض 

خمتلفة

اخنفاض مستوى الذكاء

او قصور يف بعض املهارات  

:العقلية مثل

القدرات اخلاصة

(اللغويةالرياضية،)

التذكر

التفكري

اإلدراك

االنتباه 

: املشكالت االجتماعية

الطالق، الرتمل، غياب  

.أحد الوالدين عن املنزل

:االقتصاديةاملشكالت

.الفقر، البطالة

:االنفعاليةاملشكالت

األبناء، االباء جتاهتشدد

العنف، الدالل الزائد،  

اإلهمال، مترد األبناء على 

اإلباء، اخلالفات بني 

. األبناء

أسباب التأخر الدراسي

عدم مراعاة الفروق 

الفردية

الوسائلتوفرعدم

التعليمية

االختبارات السلبية

يفالطلبةعددكثافة

الواحدالفصل

بنيالعالقةضعف

واألسرةاملدرسة

تكليف معلم بتدريس غري  

ختصصه 

ة/باملعلمصلةذاتعوامل

طرق االستذكار 

اخلاطئة

متأخرينبزمالءالتأثر

دراسيا

إهمال الواجبات املنزلية 

يفغريهعلىالطالباتكال

املشاريعواعدادالواجباتحل

الغياب والتأخر الصباحي

احلصصمناملتكرراهلروب

ة حنو مادة /اجتاهات الطالب

ة يف حد ذاته/معينة أو معلم

ة على /اعتماد الطالب

.الدروس اخلصوصية

ذاتيةمدرسيةةأسريةعقليةنفسيصحية



خر 
ب التأ

سبا
أ

ي 
س
الدرا

أسباب عـقـلية 

أسباب نفسية  

أسباب صحية  

أسرية  أسباب 

ذاتية أسباب 

أسباب مدرسية

انخفاض نسبة الذكاء

الشرود والسرحان

العجز عن التذكر والربط

عدم القدرة على التركيز

ضعف الثقة بالنفس 

اضطراب في االنفعاالت 

كالخجل والخوف

قلة الوعي الذاتي

كراهية المادة او المعلمة 

لسوء المعاملة من المعلمة

وجود عاهة أو إعاقة 

بدنية

ضعف في السمع  

البصرأو 

صعوبة في النطق

مشكلة صحية كفقر 

الدم أو ضعف البنية

عدم القدرة على 

الوقتتنظيم 

انخفاض الدافعية 

للتعلم 

الغياب والتأخر 

الصباحي

عدم االهتمام بالواجبات 

وتسويف المذاكرة

خالفات اسرية أو 

مدرسية 

انخفاض مستوى 

الدخل لألسرة

اليتم أو الحرمان من 

أحد الوالدين 

عدم توفر الجو المناسب 

للمذاكرة وانشغالها بالعمل 

عدم كفاءة المعلمة أو   

أسلوب تعاملها مع الطالبة 

عدم القدرة على التكيف مع 

المدرسة او الزميالت

عدم اهتمام المعلمة 

بمشاكل الطالبة 

عدم توفر الكتاب

الجهل بمهارات 

االستذكار

عدم وجود خطة واضحة 

للمعلمة في المتابعة



ة/املعلم1

ة/الطالب2

ولي األمر3

مصادر مجع املعلومات ملعرفة اسباب التأخر الدراسي



ساليب الرتبوية ملعاجلة مشكلة التأخر الدراسياألبعض

العالج التوكيدي

تأخرهمسببيرجعالذينللطلبة

لعدم الثقة يف أنفسهم، ولتعزيز ثقة

نواحي تعزيزمنالبدبنفسهالطالب

.إبراز ما يتميز بهالقوة لديه و

النمذجة

دراسية جيدةعاداتة/الطالبتعليم

الفراغ، وعرض جتاربأوقاتوتنظيم

مميزةوشخصياتاملتفوقنيللطلبة

.كيفية تنظيمهم ألوقاتهمو

التشكيل

حيث يتم حتديد نقاط الضعف يف

تعليمثممعينة،ملادةالتعلمعملية

ة بالتدريج األساسيات /الطالب

.املادةلتعلمالالزمةواملهارات

ياإلجيابالتعزيز

ة/أي تقديم املكافآت لنجاحات الطالب

معززاتكانتسواءمستواهوحتسن

مع.نشاطيةأومعنويةأومادية

. مراعاة ضوابط التعزيز

لالتسلس

استخدام طريقة حتليل املهارات 

على املهارات ة/الطالبوتدريب

البسيطة وربطها بعضها ببعض

.إلتقان املهارات األساسية

التغذية الراجعة

ة مبستواه/وذلك بإعالم الطالب

التحسنحاليفسواءودرجاته

أو التأخر ونواحي التقدم اليت 

.أحرزها، أو نواحي القصور

التعاقد السلوكي

ة على/وذلك بعقد اتفاق مع الطالب

هدية أو شهادةمقابلمستواهحتسني

، ويتفق الطرفان على الوفاء شكر

.حمددةفرتةيفالعقدمبتطلبات

ضبط املثري

ويقصد به إعادة ترتيب وتنظيم 

ة لكي يقلل/طالبالجانبمنالبيئة

ة عن /كإبعاد الطالبسلوكه،من

.الشلة املهملة واشراكه مع األفضل

كبرميامبدأ

وُيقصد به استخدام السلوك احملبب

غريسلوكة كمعزز ألدائه/للطالب

كمكافأة املتأخر بشيء. حمبب لديه

.بأولأولواجباتهأدىإذالديهحمبب

االقتصاد الرمزي

توظيف املعززات الرمزية لتحقيق

الرموزوتكتسبالعالجية،األهداف

كالنجوم خاصية التعزيز باستبداهلا 

.أخرى مادية أو معنوية مبعززات 

االرشاد العقالني االنفعالي

وذلك باحلوار العقالني واملنطقي مع

ة بأهمية التفوق ومكانة /الطالب

اجملتمع، وأثر التفوق يفاملتفوقني

.اومعنويماديانفسهة/الطالبعلى

التحصني التدرجيي

وهو التخليص التدرجيي من مشاعر 

إىلأدىمامثريمنالقلقأواخلوف

التأخر الدراسي، مثل خوف بعض 

.الطلبة من معلم أو من مادة معينة



دور االرشاد الطالبي 
يف رفع مستوى التحصيل الدراسي

:اعداد مشرفة التوجيه واإلرشاد
ناجي الغامديمها 

:واإلرشادالتوجيهإدارةمديرة
نوره صالح الزهراني


